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Anotace
Cílem této práce bylo nainstalování databáze běžící na jednodeskovém počítači Raspberry Pi
s operačním systémem založeném na Linuxu. Dále bylo cílem práce ukázat základní nastavení
databáze a propojení databáze do programu napsaném v jazyce C#.

Klíčová slova
Databáze, Raspberry Pi, C#, PHP, MariaDB, Linux, Putty, Visual Studio,

Annotation
The main objective of this work was to install database on single board computer named
Raspberry Pi. The Raspberry Pi is running operating system based on Linux. Also, the work
shows basic commands and settings for the database. At last the work shows how to connect
database to an app written in C#

Keywords
Database, Raspberry Pi, C#, PHP, MariaDB, Linux, Putty, Visual Studio,
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Úvod
Seznámení s prací
Pro práci jsem si vybral téma: Využití mini počítače Raspberry Pi, pro hostování databází
pro malé projekty s ukázkou na hře Had v jazyce C#. Toto téma jsem si vybral z důvodu
oblíbenosti práce s Raspberry Pi počítači a jinými SBC (Jednodeskové počítače). Jazyk C# jsem
si vybral z důvodu, že se ho učíme ve škole a obsahuje mnoho užitečných funkcí pro můj
projekt. Má práce obsahuje seznámení s Raspberry Pi, jeho nastavení, ukázka hry Had v jazyce
C#, jak připojit databázi do projektu v jazyce C#. Dále moje práce obsahuje seznámení
s programovacím prostředí Microsoft Visual studio 2017, instalace web serveru Apache2,
program pro správu databáze phpMyAdmin. Pro mojí práci jsem si vybral Raspberry Pi 3B a
Raspberry Zero W. Na Raspberry Pi 3B už mi vše aktuálně běží a funguje. Na Raspberry pi
Zero W si ukážeme průběh instalace a nastavení všeho co mám na svém Raspberry Pi 3B.
Průběh instalace a nastavení je stejný u obou modelů.

Představení mini počítače Raspberry Pi
Raspberry Pi je jednodeskový počítač, což znamená, že všechny komponenty jsou na jedné
desce. Na rozdíl od klasického počítače, který se skládá z různých komponentů, které se do sebe
zapojují. (tyto komponenty jsou například: základní deska, operační paměť, procesor, disk,
grafická karta, zdroj). Raspberry Pi zvládne téměř vše jako klasický počítač. Jeho výkon je
pochopitelně o hodně nižší, něž u klasického počítače, jeho cena se pohybuje v rozmezí 150 –
950 Kč (záleží na modelu). Každý model obsahuje vývod pro monitor (HDMI), USB porty, ke
kterým je možné připojit myš a klávesnici a GPIO kontakty (Piny), pomocí kterých se dají
ovládat jiná zařízení. Mini počítače Raspberry Pi již, bylo vydáno několik verzí a generací.
Použitý procesor na Raspberry Pi je založen na architektuře ARM, takže je srovnatelný
s chytrým telefonem. Na Raspberry Pi je možné nainstalovat různé distribuce operačního
systému Linux. Raspberry Pi je možné využít pro mnoho projektu jako jsou například:
Multimediální přehrávač pro domácí kino, web hosting pro webové stránky s malým provozem,
hosting malých databází, ovládání různých zařízení pomocí GPIO kontaktů (Piny).
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Vývojové prostředí (IDE) Visual Studio 2017
Pro vytvoření aplikace jsem si vybral program Microsoft Visual Studio Community 2017.
Podporované jazyky v programu Visual Studio Community 2017 jsou: C#, C++, C, Python,
Ruby, Node.js a mnoho dalších. Na výběr je také mnoho druhů aplikací například: formulářová
aplikace, UWP aplikace (Univerzální platforma Windows), konzolové aplikace. Visual studio
obsahuje editor kódu, strojový debugger, který slouží k hledání chyb a testování programu ve
fázi vývoje, nástroj pro grafické návrhy jednoduchých aplikacích, které nám ulehčí práci
z vkládání prvků a jejich pozicemi. Například můžeme vkládat tlačítka, textová pole rovnou do
grafického prostředí našeho programu a přidávat jim funkce a vlastnosti pouhým poklepání
myši. Microsoft Visual Studio vzniklo v roce 1997 je vlastněno a vyvíjeno firmou Microsoft a
jeho vývoj pokračuje dodnes.

C#
Jazyk C# vznikl v roce 2000 autorem je firma Microsoft. Je založen na programovacích
jazycích C++ a Java. C# lze využít k tvorbě databázových programů, webových aplikací a
stránek, formulářových aplikací a UWP aplikací a mnoho dalších. Jazyku C# bylo vydáno už
několik verzí nejnovější verze je C# 7.3 vývoj jazyku pokračuje dodnes.

Mini počítač Raspberry Pi
Historie
V roce 2009 byla založena britská nadace Raspberry Pi Foundation, která má za cíl podpořit výuku
informatiky ve školách a jak mohou počítače řídit různá zařízení. V roce 2012 nadace vydala první
model Raspberry Pi Model 1B. Na začátku roku 2013 se nadace rozdělila do dvou organizací: Raspberry
Pi Foundation, která je zodpovědná za charitativní akce a Raspberry Pi Ltd., která je zodpovědná za
vývoj mini počítače Raspberry Pi.
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Porovnaní modelů:

Typ

Model A

Model B

Zero

Verze

1

1+

1

1+

2

3

3+

Zero

Zero W

Datum
vydání

2.
2012

11.
2014

4.
2012

7.
2014

2.
2015

2.
2015

3.
2018

11.
2015

2.
2017

Cena

560Kč 450Kč 785Kč 560Kč 785Kč

785Kč

785Kč

110Kč

225Kč

1,2 GHz
4 jádro
CortexA53

1,4 GHz 4
jádro
1GHz 1 jádro
CortexARM1176JZF-S
A53

900
MHz
CPU

700MHz 1 jádro
ARM1176JZF-S

RAM

256
MB

Síť

Žádné

4
jádro
Corte
x-A7

512 MB (od 5.2016)

1 GB

512 Mb

10/100
Ethernet
,
802.11n
WI-FI,
4.1
Bluetooth

10/100 Ethernet

10/100/10
00
Ethernet,
802.11ac
WI-FI, 4.2 žádné
Bluetooth,

802.11n
WiFi,
Bluetoo
th 4.1

Napájení
přes PoE

Raspberry Pi 3B a 3B+ verze vypadají téměř stejně, mají stejné rozměry, jen se liší jinými
verzemi komponenty na desce a verze 3B+ má navíc 4 kontakty (Piny) na desce, pomocí kterých
se dá Raspberry Pi napájet pomocí PoE (napájení přes síťový kabel).
Raspberry Pi Zero a Zero W vypadají také téměř stejně, mají stejné rozměry. Jediný rozdíl
je, že Zero W má navíc síťový čip.
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Raspberry Pi 3B+

Raspberry Pi Zero W

Operační systémy pro Raspberry Pi
Na mini počítač lze naistalovat mnoho různých operačních systémů. Tady je pár příkladů, jaké
operační systémy lze naistalovat a jaké speciální funkce dané operační systémy mají.

OSMC je vyvíjen od roku 2014. Slouží jako media centrum, takže je ideální pro použití
v domácích kinech nebo s obyčejnou televizí, jako přehrávač filmů online nebo z lokálního
serveru.
Chromium OS prvně zveřejněn v roce 2009, vývojářem je Google. Chromium OS je
zaměřeno na prohlížení webu a používání webových aplikací, namísto klasických aplikacích a
programů.
Raspbian OS je v dnešní době nejrozšířenější systém používaný na Raspberry Pi. Je vyvíjen
od roku 2012. Od roku 2015 je oficiálně poskytován výrobcem Raspberry Pi jako primární
operační systém. Raspbian OS je založen na operačním systému Debian, liší se svou vysokou
optimalizací pro nízko výkonné arm procesory užité v Raspberry Pi. Raspbian OS je velmi
podobný grafickým ovládáním i příkazy, které používáme v terminálu, ostatním operačních
systémech založených na Linuxu. Tento operační systém jsem se rozhodl použít pro svou práci,
protože je vyvíjen se spolupráci s výrobcem Raspberry Pi, tím pádem je stabilní a plně
kompatibilní.
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Instalace Operačního systému Raspbian OS
K instalaci budeme potřebovat micro SD kartu minimálně 8 GB a Raspberry Pi se síťovým
připojením.
Prvním krokem instalace je stažení samotného OS na stránce https://www.raspberrypi.org/
si zvolíme záložku Downloads. Stáhneme si NOOBS (vlevo). Rozdíl mezi NOOBS a Raspbian
je ten, že NOOBS je instalátor, dají se přes něj naistalovat i jiné operační systémy než Raspbian

OS. Pomocí NOOBS můžeme mít i více operačních systémů nainstalovaných najednou
současně.
Druhým krokem je naformátovat SD kartu pomocí programu SD Card Fromatter Program
stáhneme na stránce https://www.sdcard.org v záložce Downloads -> SD Memory Card
Formatter a vybereme si verzi pro operační
systém, který používáme na našem počítači.
(Windows/Mac).

Program

naistalujeme,

řídíme se pokyny instalátoru programu. Až se
program naistaluje a spustí připojíme do PC
naší SD kartu. V programu SD Card Fromatter
si vybereme naší SD kartu. SD kartu si také
můžeme

libovolně

pojmenovat

(Volume

label). Poté spustíme quick format (rychlé
formátování). Až se formátování SD karty
dokončí můžeme program zavřít.
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Třetí krok je rozbalení složky s NOOBS. Složku NOOBS.zip rozbalíme a soubory
nakopírujeme na SD kartu. Pozor nejdřív NOOBS.zip soubor rozbalte a poté ho až přesuňte,
rozbalování přímo na SD kartu by mohlo vyústit v nefunkční systém. Soubory v SD kartě by
měly vypadat takto:

Nyní je už SD karta připravena, bezpečně jí vyjměte z PC a zapojte do

Raspberry Pi.

Čtvrtým krokem a posledním je samotná instalace OS na Raspberry Pi. K Raspberry Pi
připojte myš, klávesnici, monitor, SD kartu a jako poslední napájení. Pokud jste vše udělali
správně Raspberry Pi se Vám zapne a objeví se Vám na monitoru tato tabulka:
Kde vybereme Raspbian a zmáčkneme tlačítko Install a tímto se zahájí instalace operačního
systému. Když bychom chtěli jiný
operační systém než Raspbian,
tak ho stačí jen zaškrtnou a
instalovat. Po připojení Raspberry
Pi na internet se nám zobrazí ještě
více možností instalace OS viz
obrázek.
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Spravování Raspberry Pi
Pro správu Raspberry Pi, jsem se rozhodl využít SSH (Secure Shell). SSH je označení pro
program a zároveň pro komunikační protokol, který zajišťuje šifrovanou komunikaci mezi
dvěma počítači. Abychom se mohli na Raspberry Pi vzdáleně připojit, musíme nejdříve povolit
SSH protokol a nastavit statickou IP adresu. Bez statické IP adresy bychom se mohli připojit,
ale mohlo by se stát, že by se změnila IP adresa Raspberry Pi (například při restartu) a poté
bychom jí museli znovu zjistit pro opětovné vzdálené připojení. Proto doporučuji nastavit
statickou IP adresu.
Prvním krokem je povolení SSH. V levém horním rohu klikneme na ikonku maliny ->
Preferences -> Raspberry Pi Configuration. Objeví se nám tabulka a přepneme se na záložku
Interfaces, povolíme SSH a zmáčkneme OK.
Druhým krokem je připojení se na WI-FI.
Pokud máte připojen síťový kabel tento krok
můžete přeskočit. Na WI-FI se připojíte
v pravém horním rohu pomocí ikonky WI-FI
(3 signálové čárky). Zde vybereme síť a
zadáme heslo.
Třetím krokem je nastavení statické IP
adresy. Otevřeme si terminál. A napíšeme:
pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/dhcpcd.conf
Tento příkaz otevře síťovou konfiguraci, kde nastavíme statickou IP adresu.
Pod nadpisem: # Example static IP configutation: smažeme křížek (#), před interface, kde
buď necháme eth0 (kabelový internet) nebo eth0 přepíšeme na wlan0 (WI-FI). Dále smažeme
křížek (#) před static ip adress= „Vaše IP adresa“. Křížek (#) také smažeme u static routers=
„Adresa Vašeho routru“. Viz obrázek na další stránce.
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Změny uložíme pomocí zmáčknutí kláves ctrl+x a poté klávesy Y pro uložení. Tímto máme
statickou IP adresu nastavenou. Raspberry Pi restartujeme pomocí příkazu: „sudo reboot“. Po
zapnutí systému si konfiguraci ověříme pomocí příkazu: pi@raspberrypi:~ $ ifconfig, který nám
vypíše síťové nastavení. Jestli Vám příkaz vypsal adresu, kterou jste nastavili, tak konfigurace
byla úspěšná.
Nyní se už můžeme vzdáleně připojit na naše Raspberry Pi. Můžeme také odpojit od
Raspberry Pi myš, klávesnici a monitor. Pro vzdálené konzolové připojení používám program
PuTTy. Připojit se je možné i pomocí jiných programů, které podporují protokol SSH. Program
PuTTy si můžete stáhnout na stránce: https://www.putty.org/ . V programu PuTTY v kategorii
Session, napíšeme do políčka Host Name (or IP address) IP adresu, kterou jsme přiřadili
Raspberry Pi. Zaškrtneme Connection type: SSH a klikneme na tlačítko open. Otevře se nám
terminál a zadáme uživatelské jméno (defaultní jméno: pi) a heslo (defaultní heslo: raspberry).
Po přihlášení jsme vzdáleně připojeni na naše Raspberry Pi.
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Instalace a správa databáze MariaDB na Raspberry Pi
Instalace MariaDB
Databáze MariaDB naistalujeme příkazem: pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install mysqlserver mysql-client

Terminál se nás zeptá, jestli chceme pokračovat, pro pokračování zmáčkneme klávesu: Y.
Jestli jste nebyli vyzváni k zadání hesla pro správce databáze, při instalaci. Napište tento příkaz
pro nastavení hesla: pi@raspberrypi:~ $ sudo mysql_secure_installation. Následně následujte
instrukce, které se Vám objeví v terminálu. Tímto je instalace databáze MariaDB hotova.

Ulehčení správy databáze MariaDB
Databázi můžeme klasicky spravovat přes terminál, pro ulehčení práce a lepší přehlednost,
ale používám program phpMyAdmin. PhpMyAdmin přidává možnost, vzdáleně spravovat
13

databázi ve webovém, grafickém prostředí. Pro instalaci myPhpAdmin budeme potřebovat
naistalovat webový server apache2 a PHP.
Instalace Apache2 a PHP
Nejprve naistalujeme webový server apache2 příkazem: pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get
install apache2 Terminál se nás zeptá, jestli chceme pokračovat, pro pokračování zmáčkneme
klávesu: Y. Po dokončení instalace můžeme vyzkoušet, jestli vše funguje zadáním IP adresy
našeho Raspberry Pi do internetového prohlížeče. Objeví se defaultní stránku webového
serveru.
Defaultní stránka webového serveru Apache2:

Nyní naistalujeme PHP příkazem: pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install php php-mbstring -y .
Y na konci příkazu způsobí potvrzení instalace a terminál se nás už nebude ptát, jestli jsme si
jistí. Pro ověření instalace PHP odstraníme index.html (defaultní stránka webserveru) pomocí
příkazu: pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /var/www/html/index.html . Následně se přihlásíme na
root pomocí příkladu pi@raspberrypi:~ $ sudo su a napíšeme příkaz: pi@raspberrypi:~ $ echo
"<?php phpinfo ();?>" > /var/www/html/index.php .
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Tímto příkazem vytvoříme defaultní stránku PHP. Nyní když napíšeme IP adresu Raspberry Pi
do internetového prohlížeče objeví se nám defaultní stránka PHP.
Defaultní stránka PHP:

Instalace a nastavení phpMyAdmin
Program phpMyAdmin naistalujeme pomocí příkazu: pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get
install phpMyAdmin -y PhpMyAdmin nás vyzve k nastavení webového serveru. Stisknutí
mezerníku zaškrtneme apache2 a potvrdíme zmáčknutím OK.

Dále se nás phpMyAdmin zeptá, jestli chceme použít automatické nastavení. Zmáčkneme na
tlačítko ano. Poté se nás zeptá na root heslo od MariaDB databáze. Po dokončení instalaci máme
myPhpAdmin naistalovány. Teď už můžeme vyzkoušet funkčnost. Zadáme IP adresu našeho
Raspberry Pi do webového prohlížeče a napíšeme /phpMyAdmin za naší IP adresu.
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Adresa mého Raspberry Pi je 192.168.1.50, takže odkaz na phpMyAdmin bude vypadat
takto: 192.168.1.50/phpMyAdmin

Nyní musíme ještě vytvořit uživatele a databázi, kterou bude spravovat a poté se můžeme
přihlásit do grafického rozhraní.
Napíšeme do terminálu pi@raspberrypi:~ $ sudo mysql tento příkaz nás přepne do režimu
správy databáze. Na levém okraji terminálu bude napsáno MariaDB [(none)] > tímto poznáme,
že jsem ve správě databáze. Nyní napíšeme příkaz: MariaDB [(none)] > CREATE DATABASE
snake; Ten nám vytvoří databázi, poslední slovo v příkazu je název databáze. Příkazem
MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES; Zobrazíme názvy všech databází. Příkazem
MariaDB [(none)]> DROP DATABASE název_cílové_databáze; Databázi smažeme. Nyní
musíme ještě vytvořit uživatele a přidat mu právo pro úpravu databáze. Uživatele vytvoříme
příkazem MariaDB [(none)]> CREATE USER 'hra' @'%' IDENTIFIED BY '123456'; Tímto
příkazem vytvoříme uživatele hra s heslem 123456. Při reálném použití databáze doporučuji
nastavit silné heslo, pro naše testovací účely toto slabé heslo bude stačit. MariaDB [(none)]>
GRANT ALL PRIVILEGES ON snake.* TO 'hra'@'%' IDENTIFIED BY '123456'; Tento
příkaz dá uživateli hra práva pro práci s databází snake. Nyní se můžeme přihlásit do webového
rozhraní. S uživatelským jménem: hra a heslem: 123456
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Správa databáze pomocí phpMyAdmin
Vytvoření a nastavení tabulky

Po přihlášení klikneme na databázi snake v levém horním rohu obrazovky. Nyní vytvoříme
tabulku s názvem snake_score_name. Tabulka bude mít pět polí. Klikneme na tlačítko proveď
a vytvoří se nám tabulka.
Nyní nastavíme parametry pro pole tabulky.

Název
item
score
name
difficulty
date

Typ
INT
INT
CHAR
CHAR
DATETIME

Délka
10
20
40
7

Výchozí
Porovnávání
A_I
Žádná
ANO
Žádná
Žádná
utf8mb4_general_ci
Žádná
utf8mb4_general_ci
CURRENT_TIMEDATE
-
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Parametr typ nám udává, jaký druh dat se bude zapisovat do databáze. INT je číselný formát,
který využijeme u řádku item a score, CHAR je formát pro psaní písmen a formát DATETIME
slouží pro zapsání data. Délka nám zadává, jaký je maximální počet znaků lze uložit. Parametr
výchozí nám zadává výchozí data, která budou zapsána. U řádku date jsme použili
CURRENT_TIMEDATE, který nám zapíše aktuální datum a čas při ukládání dat do databáze.
U parametru Porovnání jsme zvolili u řádků name a difficulty možnost utf8mb4_general_ci,
díky tomuto parametru můžeme do databáze ukládat slova s diakritikou. Parametr A_I neboli
AUTO_INCREMENT, přidělí každým uloženým datům unikátní číslo, které je vždy o jedno
větší než předchozí číslo. Díky tomuto parametru můžeme mít hráče se stejným jménem, skóre,
obtížností, a i dokonce datem a stále je můžeme do databáze bez komplikací uložit. Po nastavení
parametrů, klikneme na tlačítko uložit a máme tabulku vytvořenou a databáze je připravena na
připojení a použití naším projektem v jazyce C#

Připojení databáze do projektu C#
Představení a Ukázka hry
Pro ukázku připojení databáze do formulářové aplikace jsem si vybral svojí vlastní hru
Snake. Rozhodl jsem se použít databázi, protože umožňuje ukládaní dat mimo místní počítač.
Takže můžeme porovnávat výsledky od hráčů z celého světa, kde je přístup na internet.
Hra Snake je hra, ve které hráč hraje za „hada“, který se zvětšuje, když sní jídlo. Ve hře jsou
3 typy jídla: červené, modré, žluté. Červené jídlo je normální bez speciálního efektu. Modré
jídlo zrychlí hada na 4x jeho rychlost a získané skóre na 3 sekundy. Žluté jídlo přidá +10 %
skóre na trvalo. Dále ve hře jsou 3 obtížnosti: Easy, Normal, Hard. Při zvolení obtížnosti Easy
se had pohybuje pomaleji, ale má zároveň penaltu 25 % na nasbíraném skóre. Při obtížnosti
Normal se had pohybuje standartní rychlosti a dostává 100 % nasbíraného skóre. Při obtížnosti
Hard had se pohybuje rychle a dostává bonus 25 % ke skoré.
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Takto vypadá úvodní stránka hry. Hráč si zde nastaví obtížnost, další nastavení v Advanced
settings. Také si zde hráč může uložit skóre do databáze.

Kliknutím

na

tlačítko

Advanced Settings, se otevře
okno s pokročilým nastavením.
Zde si hráč nastaví barvu těla,
podle vlastní libosti. Dále zde
hráč může vypnout nebo zapnout
databázi.
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Hra po spuštění vypadá takto:
Na začátku váš had
má jen dvě části hlavu
(černé kolečko) a ocas
(hnědé kolečko). Po
pohlcení jídla se váš
had bude prodlužovat,
každý druh jídla přidá
jinak barevné kolečko
těla vašeho hada. To
můžete

vidět

na

dalším obrázku, jak
had může vypadat po
sesbíraní

několika

druhů jídla. Dále na
pravé straně okna
s hrou můžete vidět
vaše aktuální skóre a
obtížnost hry.
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Po vybrání obtížnosti, hráč může spustit hru. Hra má jen dvě pravidla a ty jsou: Když had
narazí do okraje hry, tak je konec hry. A když had narazí do svého těla, tak je také konec hry.
Po konci hry se otevře znovu úvodní obrazovka, kde si hráč mužů uložit skóre do online
databáze.

Připojení databáze do projektu
Pro naprogramování připojení databáze nejdříve musíme na PC naistalovat tyto dva
programy: mysql-for-visualstudio-2.0.4 a Connector/Net 6.9.9. Bez těchto programů se
nemůžeme k databázi připojit. Oba programy stáhneme na stránce dev.mysql.com v sekci
download klikneme na Windows. Zde stáhneme potřebné programy.
Nyní můžeme připojit databázi do projektu. Kliknutím na tlačítko Project -> Add New Data
Source… se nám otevře toto okno:

Zvolíme Database a klikneme na next. V dalším okně vybereme Dataset a klikneme na next.
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Zaškrtneme No, exclude sensitive data… Toto způsobí, že heslo k databázi nebude přímo
uloženo v samotném formuláři aplikace. Budeme ho muset, ale ručně nastavit v App.config.
Nyní klikneme na tlačítko New Connection
Zde vyplníme adresu serveru
(192.168.1.50),

na

kterém

je

spuštěna databáze a přihlašovací
jméno (hra) a heslo (123456), poté
zvolíme databázi, ke které se
chceme připojit. Pokud jsme vše
udělali správně automaticky se nám
zobrazí
(snake).
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jméno

naší

databáze

Také zde můžeme otestovat funkčnost připojení k databázi, pomocí kliknutí na tlačítko Test
Connection. Jestli vše funguje vyskočí okénko s Test Successful.
Dále klikneme na tlačítko OK. V dalším okně uložíme Connection String do konfigurace
aplikace.

Klikneme na next. Zde nastavíme, jaké tabulky chceme připojit. V mém případě se tabulka
jmenuje snake_score_name. Zvolíme tabulku a pojmenujeme si databázi a klikneme na Finish.

Nyní máme databázi připojenou do projektu.
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Připojení databáze do hry
Načtení, třídění a očíslování dat.
Následně musíme připojit databázi do objektu DataGridView a poté do databáze ukládat
data.
V App.config vytvoříme connectionString:
<connectionStrings>
<add name="Snake.Properties.Settings.snakeConnectionString"
connectionString="server=192.168.1.50;user
id=hra;password=123456;persistsecurityinfo=True;database=snake"
providerName="MySql.Data.MySqlClient" />
</connectionStrings>
Teď už jen naplníme dataGridView daty z databáze. Nejdříve si vytvoříme private void.
Který si potom můžeme v kódu zavolat dle potřeby a nemusíme mít stejný kód napsaný vícekrát.
Private void vytvoříme, tak že do kódů programu napíšeme toto:
private void SortAndShow()
{}
Následně do private voidu napíšeme kód pro naplnění tabulky daty z databáze:
this.snake_score_nameTableAdapter.Fill(this.snakeDataSetWithDateDiff.snake_score_name);
Dále napíšeme tento kód. Ten způsobí, že se nám data automaticky seřadí od největšího skóre
po nejmenší.
dataGridViewLeaderBoard.Sort(dataGridViewLeaderBoard.Columns[1],
ListSortDirection.Descending);
Pro očíslování řádků po načtení dat napíšeme toto:
foreach (DataGridViewRow row in dataGridViewLeaderBoard.Rows)
row.HeaderCell.Value = (row.Index + 1).ToString();
Ještě dáme celý kód, co jsme právě napsali do try. To způsobí, když selže připojení do
databáze, tak nám nespadne celý program. Kód „obalíte“ try tím, že ho celý označíte a kliknete
na Surround with a následně try.
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Do Catch napíšeme:
MessageBox.Show("Database error.Please check your internet connection or you may disable
database in advanced settings");
Tento kód nám zobrazí message box (okno se zprávou) v případě jakékoliv chyby v načítání
dat.
Váš kód by měl vypadat takto:

Pro očíslování dat po změně řazení uživatelem musíme vytvořit událost, která se vždy
provede po změně typu třídění. Klikneme na dataGridView, následně v pravém dolním rohu
projektu v oknu Properties vybereme Events. Najdeme SelectionChanged a dvakrát na něj

klikneme. Následně do kódu napíšeme:
Nyní proklikáme na formulář a do private void From_Load napíšeme: SortAndShow(); Tento
kód provede akci, kterou jsme si vytvořili. Vždy po načtení formuláře se nám načtou
automaticky data do objektu dataGridView, seřadí se a očíslují se.
Ukládání dat:
Nejdříve vytvoříme připojení do databáze
ConnectionStringSettings conSettings =
ConfigurationManager.ConnectionStrings["Snake.Properties.Settings.snakeConnectionString
"];
string connectionString = conSettings.ConnectionString;
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Nyní napíšeme kód, který se připojí do databáze a zašle na server příkaz, který chceme
provést.
con = new MySqlConnection(connectionString);con.Open();
cmd = new MySqlCommand("insert into snake.snake_score_name (score,name,difficulty)
values('" + this.textBoxScore.Text + "','" + this.textBoxName.Text + "','" + difficulty + "');",
con);
MySqlDataReader myReader;

myReader = cmd.ExecuteReader();
labelSave.Text = Convert.ToString("Score: " + classSettings.Score + Environment.NewLine +
"Saved for player: " + textBoxName.Text);
SortAndShow();
buttonSavaData.Enabled = false;
while (myReader.Read()) { }
Tento kód vloží do polí score, name a difficulty hodnoty z výsledků hry. Datum a číslo
položky se automaticky přiřadí na serveru. Následně kód aktualizuje data v databázi pomocí
SortAndShow(). Poté zobrazí zprávu pro uživatele, že data byla uložena a naposledy zakáže
tělíčko pro uložení, aby se nemohli duplikovat data. Ještě dáme celý kód do try. To způsobí,
když selže ukládání do databáze, tak nám nespadne celý program.

Závěr
Databáze má mnoho využití. V práci bylo ukázáno jednoduché nastavení a použití databáze
k ukládání výsledků ze hry Snake. Hra snake je napsaná v jazyce C#. Psaná v rozhraní Microsoft
Visual Studio. Na instalaci databáze jsou potřeba základní znalosti operačního systému Linux,
dále na propojení databáze do aplikace jsou potřeba znalosti jazyka C# odpovídající střední
škole zaměřené na informatiku. V současnosti je možné si prohlédnout databázi s výsledky
běžící aplikace na adrese: http://much-doge.eu/index.php/snek/ .
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